Mgr. Lysáková Šárka ………………………

Vrána Petr ……………………………

Usnesení č. 4/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 1.6.2017
Zastupitelstvo obce Bantice:

Schvaluje:
1) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 200/1 v k.ú. Bantice
se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
2) návrh kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 3218 v k.ú. Prosiměřice a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
3) návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 378/4 v k.ú. Bantice a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
4) cenovou nabídku na údržbu protierozních opatření v k.ú. Bantice v celkové částce
139.000,- Kč bez DPH od firmy Begastav.
5) návrh dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků s Městem
Znojmem a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
6) návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Znojmo pro rok 2017 s Městem Znojmem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
7) návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s Městysem
Prosiměřice a pověřuje starostu k podpisu dohody.
8) návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 (1.005 m2) a 64/5 (1.007 m2) v k.ú.
Bantice celkové výměře 2.012 m2.
9) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parc.č. GP
5410/44 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
10) návrh na připojení obce k spolufinancování integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje.

Bere na vědomí:
1) rozpočtové opatření č. 1/2017.

Starosta:

Ing. Josef Šprencl

Místostarosta: Vystrčil Josef

……………………………

…………………………….

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 s Městem Znojmem a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
7. Na jednání byl předložen návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské
školy s Městysem Prosiměřice. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu
mateřské školy s Městysem Prosiměřice a pověřuje starostu k podpisu dohody.
8. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se schválený rozpočet
změní takto: sníží se v příjmech o 53.500,- Kč a sníží se ve výdajích o 53.500,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017.
9. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 (1.005 m2) a 64/5
(1.007 m2) v k.ú. Bantice o celkové výměře 2.012 m2. Předběžná cena prodeje 124,- Kč/m2
bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 (1.005 m2) a
64/5 (1.007 m2) v k.ú. Bantice celkové výměře 2.012 m2.
10. Na jednání byla předložena žádost manželů Kohoutkových o prodej nebo pronájem části
pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice. Bylo dohodnuto, že zastupitelstvo souhlasí s pouze
s pronájmem a za podmínky umožnění přístupu na zbývající část pozemku ve vlastnictví
obce. Starosta obce tuto možnost projedná se žadateli a na dalším zastupitelstvu podá o
jednání zprávu.
11. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na parc.č. GP 5410/44 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno
bude úplatné za částku 5.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na parc.č. GP 5410/44 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
12. Na jednání byl předložen návrh na připojení obce k spolufinancování integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na připojení obce k spolufinancování integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje.

Starosta konstatoval, že program dnešního jednání je již vyčerpán, nikdo se nehlásí o slovo,
poděkoval přítomným za účast a prohlásil jednání za ukončené.
Jednání ukončeno v 20.00 hod.
Zapsala: Žiačková Žaneta

Vajdík František ……………………………

Šprencl Josef ………………………….

1. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č.
200/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. Součásti smlouvy je geometrický
plán č. 366-816/2017 s vyznačením věcného břemene. Za zřízení věcného břemene se
sjednává náhrada ve výši 5.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek
parc.č. 200/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
2. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 3218 v k.ú.
Prosiměřice o výměře 13 m2 od Městyse Prosiměřice v celkové ceně 315,- Kč včetně DPH. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 3218
v k.ú. Prosiměřice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
3. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 378/4 v k.ú.

Bantice s Josefem Vystrčilem. Záměr prodeje pozemku parc.č. 378/4 byl schválen
zastupitelstvem obce dne 27.4.2017 pod číslem zápisu 3/2017. Cena za prodej pozemku byla
stanovena ve výši 250 Kč/m2 bez DPH. Celková cena za prodej pozemku parc.č. 378/4 je
4.250,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 378/4
v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
4. Na jednání byla předložena ke schválení cenová nabídka na údržbu protierozních opatření
v k.ú. Bantice. Jedná se o pokos trávy dvakrát ročně na ploše cca 45.000 m2. Nabídku
předložila firma Begastav v celkové výšce 139.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu
bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na údržbu protierozních opatření v k.ú.
Bantice v celkové částce 139.000,- Kč bez DPH od firmy Begastav.
5. Na jednání byl předložen návrh dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy o projednávání
přestupků s Městem Znojmem. Změna se týká ceny za projednání jednotlivého přestupku.
Cena bude z původních 500,- Kč zvýšena nově na 3.000,- Kč za projednání jednotlivého
přestupku. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy o projednávání
přestupků s Městem Znojmem a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
6. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Znojmo pro rok 2017 s Městem Znojmem. Celková výše příspěvku obce Bantice
činí 8.426,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 1.6.2017
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomni byli čtyři členové
zastupitelstva obce (nepřítomen Trochta Pavel, Červená Hana a Vystrčil Josef), kteří svou
účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu. Na základě
účasti čtyř členů zastupitelstva prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné.
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu v Banticích a na internetových stránkách www.bantice.cz a to nejméně sedm
dní přede dnem konání zasedání.
1. Starosta navrhl ověřovateli zápisu všechny přítomné členy zastupitelstva obce. Nebyly
vzneseny jiné návrhy. Následně dal o návrhu hlasovat.
Hlasování:
pro
4 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu všechny přítomné členy zastupitelstva.
Dále navrhl zapisovatelem Žanetu Žiačkovou. Nebyly vzneseny jiné návrhy. Následně dal o
návrhu hlasovat.
Hlasování:
pro
4 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Žanetu Žiačkovou.
2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, který všichni členové obdrželi
v pozvánce. Starosta obce vznesl návrh, aby byl doplněn program o tyto body:
- schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky
parc.č. GP v k.ú. Bantice
- projednání možnosti na přistoupení k financování IDS Jihomoravského kraje
Dále podal návrh, aby každý bod programu, byl projednán jednotlivě a také, aby schvalování
každého bodu programu probíhalo zvlášť. Starosta dal hlasovat o návrhu programu jednání.
Hlasování:
pro
4 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání.
Program jednání:
1) Schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 200/1 v k.ú.
Bantice
2) Schválení návrhu kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 3218 v k.ú. Prosiměřice
3) Schválení návrhu kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 378/4 v k.ú. Bantice
4) Schválení návrhu cenové nabídky na údržbu protierozních opatření v k.ú. Bantice
5) Schválení návrhu dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
6) Schválení návrhu smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Znojmo pro rok 2017
7) Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školky
8) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2017
9) Schválení záměru prodeje pozemků parc.č. 64/4 a 64/5 v k.ú. Bantice
10) Projednání žádosti o prodej nebo pronájem části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice
11) Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky
parc.č. GP 5410/44 v k.ú. Bantice
12) Projednání možnosti na přistoupení k financování IDS Jihomoravského kraje

